
 

         УКРАЇНА 

СОЛОМЯНСЬКА  РАЙОННА В  МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

25.05.2015                       №317 

 

Про проведення інвентаризації  

споруд подвійного призначення 

та найпростіших укриттів, розташованих 

на території Солом’янського району м. Києва 
 
 

 

 
 

На виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 

№ 48-р «Про надання дозволу на проведення перевірок щодо дотримання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту» та необхідності проведення 

інвентаризації споруд подвійного призначення та найпростіших укритів міста 

Києва: 

 

1.  Створити інвентаризаційну комісію Солом’янської  районної  в  місті  

Києві  державної адміністрації з проведення інвентаризації споруд подвійного 

призначення та найпростіших укриттів, розташованих на території 

Солом’янського району м. Києва, що додається. 

 

2. За результатами проведення інвентаризації споруд подвійного 

призначення та найпростіших укриттів населення Солом’янського району 

м.Києва, відділу з питань надзвичайних ситуацій розмістити на  офіційному 

веб-сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації перелік 

придатних для захисту населення споруд подвійного призначення та 

найпростіших укриттів, розташованих на території Солом’янського району 

м.Києва. 

  

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови  Солом’янської  районної  в  місті  Києві  державної 

адміністрації .  

 

 

Голова           М. Шкуро 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження Солом`янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

25.05.2015 №317                                     

 

Склад 

інвентаризаційної комісії Солом’янської  районної  в  місті  Києві  державної 

адміністрації з проведення інвентаризації споруд подвійного призначення  

та найпростіших укриттів розташованих на території  

Солом’янського району м. Києва (далі – комісія) 

 

Бялковський    перший заступник голови Солом'янської  

Володимир Вікторович  районної в місті Києві державної адміністрації, 

голова комісії; 
 

Ткач      начальник відділу з питань надзвичайних 

Анатолій Григорович  ситуацій Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, заступник голови комісії; 
 

Кобилкін     головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних 

Олег Костянтинович  ситуацій Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар комісії; 
 

Максимова    заступник голови Солом'янської районної 

Олена Ігорівна в місті Києві державної адміністрації; 
 

Андріянов    начальник управління житлово-комунального  

Ігор Олександрович  господарства Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації;  
 

Радик     директор комунального підприємства 

Володимир Іванович «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Солом'янського району м. Києва»;   
 

Дудар    начальник житлово-експлуатаційної дільниці  

Микола Петрович № 901 КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом'янського району 

м.Києва»; 
 

Євчук головний інженер  житлово-експлуатаційної 

Анатолій   Михайлович  дільниці № 902 КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом'янського 

району м.Києва»;  
 

Головата    начальник житлово-експлуатаційної дільниці  

Євгенія Іванівна № 903 КП  «Керуюча  компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом'янського району 

м.Києва»; 



Мудрак    головний інженер житлово-експлуатаційної 

Любов Іванівна  дільниці № 904 КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом'янського 

району м.Києва»; 
 

Биков    начальника житлово-експлуатаційної  

Генадій Олексійович               дільниці № 905 КП «Керуюча компанія  з  

обслуговування житлового фонду Солом'янського 

району м.Києва»; 
 

Кабанов    начальник житлово-експлуатаційної дільниці  

Олександр Вікторович № 906 КП  «Керуюча  компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом'янського району 

м.Києва»; 
 

Леган              начальник комунального підприємства  

Ігор Ростиславович   «Шляхово - експлуататаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Солом’янського району м.Києва»  

(за згодою); 
 

Дядюша      начальник   Солом’янського районного 

Руслан Юрійович управління Головного управління ДСНС України  

у м.Києві (за згодою); 
 

Клименко    начальник управління охорони здоров`я 

Петро Миколайович Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 
 

Заплотінська    начальник районного управління освіти  

Олена Ігорівна   Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 
 

Кустова     начальник  відділу у справах сім'ї, молоді та  

Ірина Володимирівна спорту Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

  

 Кудрявцева   начальник відділу торгівлі та споживчого ринку    

Оксана Станіславівна          Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 
 

Пардус     начальник управління будівництва  

Анатолій Тадеушович   Солом'янської районної в місті Києві державної  

адміністрації; 
 

Лук'янюк    начальник   відділу з питань майна комунальної  

Сергій Миколайович  власності Солом'янської  районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

   

Керівник апарату         П.Макаренко 


